
TÝDENNÍ PLÁN 

16. 3. – 20. 3. 2020 

Č 

Jelikož mám vybrané sešity, prosím o zavedení jednoho náhradního sešitu, kde by 

se psalo vždy na 1 stranu, a po příchodu do školy vlepíme do příslušných sešitů. 

Děkuji. 

 

Mluvnický sešit (mají žáci u sebe) – zápis z učebnice: 

41/ tabulka Příslovce 

43/ tabulka Předložky a spojky 

46-47/ tabulka Věty podle postoje mluvčího 

48/ tabulka – Věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty (ne Věta a 

výpověď) 

Práce s učebnicí - fólie: 

41/2, 43/2, 49/1a) 

Náhradní sešit: 

42/3, 4, 5, 6, 43/1, 3, 44/ 6, 47/2, 4, 50/2 

PS: 

27-28/3, 28/5, 1, 29/4, 30/5, 6, 31/ 2a) 

Slohový sešit: 

124/7 přečíst článek Diskuse 

Hravá literatura: 

47 - J. Škvorecký: Zbabělci 

50 - J. Otčenášek: Romeo, Julie a tma 

M 

Lineární rovnice, slovní úlohy, nerovnice, intervaly  (již probrané, bude se pouze 

procvičovat a opakovat) 

            - znovu si samostatně propočítat vše ze školního sešitu ode dne 14. 2. 2020 

            - projít si teorii i příklady z učebnice str. 44-54 

            - po zahájení výuky bude na uvedenou a procvičenou látku písemná práce 

 

P 

1. Z poslední vyučovací hodiny jsme nezvládli opsat jednotlivá geologická 

období strana 91 učebnice, nezapomeňte opisovat dle časové linky – od 

prahor až ke čtvrtohorám, uveďte si časový údaj a názvy všech jednotlivých 

etap daného období – vzpomeňte – procházeli jsme ve škole. 

2. Vím, že jste šikovní a tak si na netu najděte seriál BBC – Putování 

s dinosaury – a zhlédněte, co vydržíte!!! 

3. Kdo má čas pracujte na projektech – moje ovečky, posílejte mi klidně 

emaily – pekarkova6@seznam.cz 

 

Mějte se, držte se, o termínech přijímacích zkoušek není zatím nic nového, teď 

je nejdůležitější, abyste byli zdraví!!! 

A 

1. Zkontroluj si úkol z prac.sešitu str. 34/1 a oprav chyby. Negumuj ani nepřepisuj, 

ale škrtni špatný výraz a vepiš. 

2. They watched a movie. 

3. She read news on the Internet. 

4. She went on reading the book. 

5. He read sports leaflet (magazine..) 

6. He listened to an MP3 player. 

-věty se mohou lišit od Vašich vlastních 

 

2. Přepiš do sešitu z pracovního sešitu str.77/4.1a),b),c) a napiš 16th 

March, Grammar - Otázky 

 

mailto:pekarkova6@seznam.cz


3. Z pracovního sešitu vypracuj str.34/3, 2. Výsledky si zkontroluješ v pondělí 

23.3., kdy zašlu řešení. 

 

INF 
Pracuj na svých závěrečných projektech. Pokud k tomu nemáš technické prostředky 

– vše bude připravené - vypsané a graficky načrtnuté na papíře! 

F 

Vyhledejte odpovědi na internetu a odpovědi napište do sešitu pod nadpis: 

OCHRANA PŘED ZÁŘENÍM 

1. Co je to DOZIMETR? 

2. Jaká je ochrana pracovníků jaderné elektrárny před zářením? 

3. Co je to GM počítač? 

4. Co znamená zkratka MAAE a kde má tato instituce sídlo? 

5. Jak vypadá značka radioaktivity – najdi a nakresli do sešitu – barevně? 

 

D 

Učebnice str. 38 – 41 – přečíst a doplnit do pracovního listu č. 17 – Změny hranic 

v Evropě, Útok na Polsko, Útok na Skandinávii. 

Kontrolu správného doplnění provedeme společně hned po návratu do školy. 

Pro lepší představu si přehrát 2 díly na stream.cz – Den, kdy začala druhá světová 

válka a Den, kdy vedení SSSR schválilo Katyňský masakr. 

  

 

Z 

Příprava prezentací do zeměpisu – týká se těch žáků, kteří ještě neprezentovali. 

Učebnice pro 9. ročník – LIDÉ A HOSPODÁŘSTVÍ – str. 5 – 7 – Obyvatelstvo – 

přirozený pohyb a migrace – přečíst a doplnit do pracovního listu č. 1. Zaslán 

v příloze. První část listu (rozdělení obyvatel podle lidských ras) v učebnici chybí, 

doplňte podle znalostí z přírodovědy 8. třídy. 

Kontrolu správného doplnění provedeme společně hned po návratu do školy. 

 

CH 

Odpovědi na následující otázky napište celou větou do sešitu: 

1. Napiš u alkanů – obecný vzorec, koncovku názvu a pět prvních zástupců – název 

i sumární vzorec? 

2. Napiš u alkenů – obecný vzorec, koncovku názvu a pět prvních zástupců – název 

i sumární vzorec? 

3. Napiš u alkynů – obecný vzorec, koncovku názvu a pět prvních zástupců – název 

i sumární vzorec? 

4. Napiš sumární vzorec těchto uhlovodíků – pentan, hexen, butyn, hexan, propan, 

methan, ethen, hexyn, dekan, oktan. 

5. Napiš strukturní a racionální vzorec těchto uhlovodíků – 

 - Hexyn 

- Pent – 3 – en 

- Butadien 

- Propyn 

- Benzen 

- But – 3 yn 

6. Najdi na internetu vysvětlení následujících pojmů a zapiš do sešitu: 

                                                                                                                                - 

Frakční destilace ropy 

                                                                                                                                - 

Karbonizace uhlí 

NJ Zopakuj si a procvič způsobová slovesa (können, müssen, wollen, mögen). Ke 

každému slovesu vymysli 2 věty a zapiš je do sešitu. Na straně 50 v učebnici 

vypracuj a zapiš do sešitu cv. 10 a). 

 

Zopakuj si nepravidelná slovesa, vymysli vlastní věty a zapiš je do sešitu, a sice u 

sloves: schlafen, fahren, nehmen, geben, sprechen, essen. 

 



Na str. 121 u cv. 11 si procvič hodiny a sloveso kommen. Celé věty vypiš do sešitu. 

Například: Ihr kommt um 9 Uhr. 

 

PŘIJÍM. 

ZKOUŠKY 

Jen pro ty, kdo jdou k PZ: 

ČJ - Přijímačky v pohodě 2020 :  

Máte mít hotovo po stranu 53. 

Do příštího týdne po s. 65. 

M - Přijímačky v pohodě 2020: 

vypočítat test č. 5  (naposledy byl zadán test č. 4 na 12. 3. 2020) 

OBECNÉ Po návratu do školy bude pozměněný rozvrh, včas Vám jej pak pošlu. Na MD 

odchází Mgr. Eliška Korbičková a místo ní nastoupí Mgr. Lukáš Zouhar. 

 

 


